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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 14974:2019) vypracovala technická komise CEN/TC 136 Sporty, hrací plochy
a ostatní
potřeby a zařízení pro rekreaci, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2019 dát status národní normy, a to buď
vydáním identické-ho textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní
v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2019.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 14974:2006+A1:2010.

V porovnání s EN 14974:2006+A1:2010 toto vydání obsahuje následující technické změny:

–    revidované požadavky;

–    revidované zkušební metody;

–    restrukturalizaci dokumentu;

–    ediční aktualizace.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie,
Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska,
Švédska a Švýcarska a Turecka.



Úvod
Tato norma se primárně zaměřuje na projektanty, výrobce, konstruktéry, veřejné orgány,
provozovatele, technické experty a inspektory skate prvků a/nebo skateparků.

Účelem této evropské normy je stanovit bezpečnostní požadavky, které do značné míry chrání
uživatele a třetí strany (např. diváky) před nebezpečím.

Používání skateparků je spojeno se sportovními riziky. Riziko nehody se podstatně snižuje se
zlepšováním sportovních dovedností a používáním vhodných ochranných prostředků.

V rámci této evropské normy nebudou specifikovány všechny možné formy konstrukce, kombinace,
materiály a/nebo konstrukční prvky skateparků a/nebo skate prvků, protože se neustále vyvíjejí.
Skateparky jsou často charakterizovány vzájemně propojenými plynule navazujícími povrchy pro
jízdu a prvky. S ohledem na tyto specifické skate prvky je třeba vzít v úvahu obecné požadavky této
normy.

Je nezbytné, aby vývoj, konstrukci a údržbu prováděli odborně způsobilé osoby dostatečně
proškolené, se zkušenostmi a znalostmi této normy, a aby také rozuměli kolečkovým sportům.



1 Předmět normy
Tento dokument platí pro skateparky pro veřejné použití určené pro uživatele skateboardů, ostatních
kolečkových sportovních potřeb a kol BMX.

Stanovuje bezpečnostní požadavky a požadavky pro zkoušení a označování, informace poskytované
výrobcem, informace pro uživatele stejně jako informace pro kontrolu a údržbu, aby byli chráněni
uživatelé a třetí strany (např. diváci) před nebezpečím vyplývajícím ze zamýšleného nebo rozumně
předvídatelného použití skateparků.

Tato norma se nevztahuje na jízdní prvky pro cyklisty, modelované z terénu, štěrku nebo skály.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


